
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Акта Скупштине општине 
 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

103. 
Одлука о изменама Одлуке о начину и поступку организовања јавне 

расправе 
393. 

104. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом 
393. 

105. 
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац 
396. 

106. Одлука о усвајању Плана јавног здравља општине Оџаци 2021.-2026. 402. 

107. 
Решење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 

директора Јавних предузећа на територији општине Оџаци  
403. 

108. 
Решење о именовању директора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ 

Оџаци 
403. 

109. 
Решење о разрешењу и имановању члана Школског одбора Основне школе 

„Коста Стаменковић“ Српски Милетић 
404. 

110. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 

школе „Мирослав Антић“ Оџаци 
405. 

111. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора гимназије и 

економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци 
406. 

112. 
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 

„Јожеф Атила“ Богојево 
407. 

113. 
Закључак о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину 
408. 

114. 
Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину  
409. 

115. 
Закључак о давању сагласности на Одлуку Јавне установе Спортски 

центар „Оџаци“, 
409. 

 
 

  

Година : LV О  Џ  А  Ц  И 

05. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ Број   12 
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103. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/2021-други закон), члана 40. став 1. тачка 6. и члана 104. став 5. 

Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/2019), Скупштина 

општине Оџаци на 24. седници одржаној 05.08.2022. године, доноси:  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНЕ 

РАСПРАВЕ 

 

Члан 1. 

 

Члан 12. Одлуке о начину и поступку организовања јавне расправе („Службени 

лист општине Оџаци“, број 20/2021) мења се и гласи: „Позив за јавну расправу о нацрту 

одлуке о буџету надлежно одељење Општинске управе општине Оџаци мора објавити 

најмање 10 дана пре дана одржавања јавне расправе.“. 

 

Члан 2. 

 

Сви остали чланови Одлуке о начину и поступку организовања јавне расправе 

(„Службени лист општине Оџаци“, број 20/2021) остају непромењени.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  листу 

општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број: 011-56/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године 

ОЏАЦИ      заменик председника Скупштине 

        Александра Ћирић с.р. 

 

104. На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука 

уставног суда, 51/2021-одлука уставног суда, 53/2021-одлука уставног суда, 66/2021 и 

130/2021), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине 

Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/2019), Скупштина општине Oџаци je, 

на 24. седници одржаној дана 05.08.2022. године донeла: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

 Члан 1.  

 

У Одлуци о финансијској подршци породици са децом („Службени лист општине 

Оџаци“ број 7/2021) члан 13. мења се и гласи:  
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„Родитељ, усвојилац или старатељ детета уписаног у предшколску установу на 

територији општине Оџаци, остварује право на бесплатан боравак детета у истој, 

уколико имају пребивалиште на територији општине Оџаци.“.  

 

Члан 2. 

Члан 14. мења се и гласи: 

„Право на поклон ђацима првацима имају сви ученици који у одговарајућој школској 

години упишу први разред основне школе са седиштем на територији општине 

Оџаци, под условом да дете има пребивалиште на територији општине Оџаци.  

Пакет чини школски прибор, уџбеници и школска торба.“.  

 

Члан 3. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Основне школе достављају Општинској управи општине Оџаци, Одељењу за 

друштвене делатности податке о броју деце уписане у први разред за сваку школску 

годину најкасније до 20. априла текуће године.“.  

 

Члан 4. 

Члан 19. став 1. мења се и гласи: 

„Право на превоз из члана 18. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне 

аутобуске карте код овлашћеног превозника на територији општине Оџаци.“.  

 

Члан 5. 

 

Члан 1. став 1. алинеја 14. као и чланови 28. и 29. бришу се.  

 

Члан 6. 

Члан 30. мења се и гласи: 

„Право на накнаду трошкова превоза студената током одређене школске године 

остварују студенти са пребивалиштем на територији општине Оџаци који похађају 

високошколске установена територији Републике Србије.  

Студенти из става 1. овог члана имају право на накнаду трошкова превоза од места 

становања до седишта високошколске установе (свакодневно путовање и путовање 

викендом) у проценту који Закључком утврђује Oпштинско веће општине Оџаци за сваку 

школску годину.“. 

 

Члан 7. 

      Члан 32. мења се и гласи: 

„Ученици средњих школа са територије општине Оџаци, уколико су из породица које су 

корисници новчане социјалне помоћи, дечијег додатка, без родитељског старања или из 

породице самохраних родитеља (уз документацију прописану у члану 11. став 2. ове 

одлуке), имају право на накнаду трошкова смештаја и исхране у ученичком дому 

ученика средњих школа у проценту који Закључком утврди Oпштинско веће општине 

Оџаци за сваку школску годину. Ово право се остварује на основу поднетог захтева, 

Oпштинској управи, Одељењу за друштвене делатности.“. 

 

Члан 8. 

        Члан 33. мења се и гласи: 

„Право на накнаду трошкова смештаја и исхране ученика у ученичким домовима 

остварује се под следећим условима:  

- да ученик има пребивалиште на територији општине Оџаци;  

- да је ученик средње школе;  

- да му је одлуком дома ученика обезбеђен смештај и исхрана у току школске године;  
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- да приход по члану породице ученика не прелази лимит утврђен прописима Републике 

Србије за остваривање права на дечији додатак или да је дете  без родитељског старања 

или да је дете самохраног родитеља.“. 

Члан 9. 

         Члан 36. мења се и гласи: 

„Право на накнаду трошкова смештаја студената у студентски домовима остварује се под 

следећим условима:  

- да студент има пребивалиште на територији општине Оџаци;  

- да је студент чије се школовање финансира из буџета РепубликеСрбије;  

- да му је одлуком студентског центра обезбеђен смештај у студентском дому;  

- да приход по члану породице студента не прелази лимит утврђен прописима Републике 

Србије за остваривање права на дечији додатак или да је дете без родитељског старања 

или да је дете самохраног родитеља (уз документацију прописану у члану 11. став 2. ове 

одлуке);  

- да студент није корисник стипендије коју додељује општина Оџаци.“.  

 

Члан 10. 

      Члан 38. мења се и гласи: 

„Право на бесплатну ужину и исхрану у продуженом боравку остварују деца која 

похађају основну школу на територији општине Оџаци, и то:  

 1) деца из породице која остварује право на материјално обезбеђење по Закону о 

социјалној заштити, уз решење о материјалном обезбеђењу породице издатог од стране 

Центра за социјални рад;  

2) деца из породице самохраног родитеља, уз документацију прописану у члану 11. став 

2. ове одлуке;  

3) деца без родитељског старања, уз потврду Центра за социјални рад;  

4) треће и свако наредно дете по реду рођења и дете другог реда рођења – близанци 

(близанци друго и треће дете), уз изводе из матичне књиге рођених за сву децу;  

5) деца из породице у којој родитељи нису у радном односу, уз уверење Националне 

службе за запошљавање.  

Захтев са потребном документацијом подноси се основној школи коју дете похађа. 

Овлашћено лице школе сачињава списак деце који са приложеном документацијом 

доставља одељењу за друштвене делатности најкасније до 15. у текућем месецу за  

остваривање права на бесплатну ужину у претходном месецу.“.  

 

Члан 11. 

Члан 39. мења се и гласи: 

„Ученици основних и средњих школа које имају седиште на територији општине Оџаци 

који су остварили успехе на индивидуалним такмичењима која се налазе у календару 

такмичења министарства просвете Републике Србије и они који су проглашени за ђаке 

генерације имају право на награде.  

Висина, вредност, услови и критеријуми по којима се додељују награде одређује се 

решењем Општинског већа.  

На захтев Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Оџаци основне 

и средње школе које имају седиште на територији општине Оџаци достављају списак 

ученика који су освојили награде у текућој години на такмичењима која се налазе у 

календару такмичења министарства просвете Републике Србије и податке о ученику који 

је проглашен за ђака генерације.“. 

Члан 12. 

Члан 40. став 1. мења се и гласи: 

„Најбољи студенти основних и мастер студија на високошколским установама чији је 

оснивач Република Србија, а који имају пребивалиште на  територији општине Оџаци 

најмање годину дана, имају право на награде.“. 
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Члан 13. 

Сви остали чланови Одлуке о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени лист општине Оџаци“ број 7/2021) остају непромењени.  

 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број:011-57/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године           заменик председника Скупштине 

ОЏАЦИ            Александра Ћирић с.р. 

 

105. На основу члана 38. став 2.  Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 

88/19), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 

83/14- др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21– др.закон) и члана 40. став 1. тачка 69. 

Статута општине Оџаци ("Сл. лист општине Оџаци" бр. 2/19), Скупштина општине Оџаци на 

24. седници одржаној 05.08.2022. године, донела је 

       

         

О Д Л У К У 

O СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

Члан 1. 

 Спровешће се јавни конкурс за избор директора јавног предузећа ( у даљем тексту 

:"директор предузећа"), и то: Јавног комуналног предузећа "Брестком" Бачки Брестовац, са 

седиштем у Бачком Брестовцу, улица Војвођанска, број 76. 

 

Члан 2. 

 Оглас о јавном конкурсу је саставни део ове Одлуке.   

Оглас о јавном конкурсу се објављује у  "Службеном гласнику Републике Србије" и 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, 

најкасније у року од осам дана од дана доношења  ове Одлуке с тим што се након 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" објављује и на званичној интернет 

презентацији општине Оџаци уз навођење дана када је оглас објављен у "Службеном 

гласнику Републике Србије. 

Члан 3. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече наредног дана 

од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 

Члан 4. 

 Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење јавних 

конкурса за избор директора Јавних предузећа на територији општине Оџаци  (у даљем 

тексту: Комисија). 

Члан 5. 

 Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњавању 

услова подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем поште или предају лично на  

писарници Општинске управе општине Оџаци, у затвореној коверти на адресу : 

Скупштина општине Оџаци, Комисији за именовања, са назнаком „Пријава на јавни конкурс 

за именовање директора јавног предузећа, наводећи назива јавног предузећа“, са назнаком 

„не отварати“, 25250 Оџаци, Кнез Михајлова 24. 
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 По истеку рока за подношење пријава на конкурс Комисија евидентира и врши 

преглед  приспелих пријава и поднетих прилога (доказа). 

 Комисија обавезно проверава да ли су пријаве поднете у року, да ли су пријаве 

разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на 

предметни конкурс и да ли су уз пријаву достављени сви прилози (докази) који су у јавном 

конкурсу тражени. 

 Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања, 

већ ће бити одбачене закључком Комисије, против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 6. 

 Након извршене провере примљене документације достављене уз пријаву, Комисија, 

посебним актом, саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање за 

директора Јавног предузећа и међу њима спроводи изборни поступак. 

 Начела рада Комисије су стручност, независност и непристрасност. 

 

Члан 7. 

 У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, 

знања и вештине кандидата увидом у приложену документацију и усменом провером 

кандидата. 

 Усменом разговором врши се  провера и оцена кандидата у вези : 

 - познавања система локалне самоуправе, 

 - познавања система, односно функционисања јавних предузећа у складу са Законом о 

јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у складу са законом којим се  

регулишу те делатности и одлукама Скупштине општине Оџаци, у вези тих делатности. 

 Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано 

обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, најмање 8 дана пре отпочињања 

изборног поступка. 

 О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија писаним путем 

обавештава кандидате најкасније  3 дана пре дана одређеног за усмену проверу. 

 Обавештење о датуму, времену и месту обављања провере Комисија ће објавити на 

огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине Оџаци. 

 

Члан 8. 

 За усмени  разговор са кандидатом, Комисија унапред припрема питања која ће бити 

постављена кандидатима. 

 Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу, максималан број 

питања је 10. 

 Комисија може у току разговора да постави додатна питања, ако су неопходна 

додатна објашњења. 

 Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, оценом од 1 до 3 оцењује сваки 

одговор кандидата појединачно. 

 Након завршене провере, утврђује се коначна оцена за усмену проверу. Коначна 

оцена се одређује на следећи начин: 

- утврђује се просечна оцена коју је доделио сваки члан Комисије понаособ, тако што 

се збир свих оцена које је доделио сваки члан понаособ деле бројем постављених 

питања, након тога се утврђује збир просечних оцена које је доделио сваки члан 

Комисије и дели бројем чланова Комисије. 

 

Члан 9. 

 Оцену приложене документације Комисија врши на начин и  у складу са Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број: 65/2016). 
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Члан 10. 

 Комисија, након спроведене провере и оцењивања, бројчано исказује резултат сваког 

кандидата, израчунавањем његове просечне оцене у складу са мерилима прописаним у 

Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа и овом Одлуком. 

 Уколико два или више кандидата имају једнак резултат, тако да није могуће одредити 

листу за избор са три најбоље рангирана канидата, Комисија ће према наведеном редоследу 

применити следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају 

године и пуни месеци радног искуства), 

2) дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавог предузећа 

(при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства), 

3) виши степен образовања. 

У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2. овог члана 

имају једнак резултат, предност има кандидат за којег Комисија у поновном разговору 

утврди да најбоље испуњава захтеве за обављање послова директора  предузећа. 

 За поновни разговор Комисија унапред припрема додатних 5 питања која ће бити 

постављена кандидатима са истим резултатом. 

 О датуму, времену и месту обављања додатног разговора Комисија ће писаним путем 

обавестити кандидате из става 3. овог члана, најкасније у року од два (2) дана пре дана 

одређеног за вршење провере. 

 Обавештење о датуму, времену и месту обављања додатне усмене провере Комисија 

ће објавити на огласној табли Општинске управе, и на званичној интернет презентацији 

општине Оџаци. 

 У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у 

додатној усменој провери примењују се одредбе члана 9. ове Одлуке. 

 

Члан 11. 

 На основу ранг листе, Комисија сатавља Листу за избор са највише три најбоље 

рангирана кандидата, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима. 

  Комисија Листу за избор заједно са записником о изборном поступку, доставља 

Општинској уптрави општине Оџаци ради припремања предлога акта о именовању првог 

кандидата са ранг листе за директора. 

Члан 12. 

 Општинско веће општине Оџаци на предлог Општинске управе, а на основу Листе за 

избор и записника о изборном поступку, утврђује предлог акта о именовању директора и 

доставља Скупштини општине Оџаци на одлучивање. 

 

Члан 13. 

 Скупштина општине Оџаци, након разматрања достављене Листе за избор и предлога 

акта доноси  решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са 

листе. 

 Скупштина општине се може изјашњавати и о другим кандидатима са Листе за избор, 

уколико Одборничка група достави образложен  предлог Председнику Скупштине 

најкансније, 24 часа пре часа одређеног за почетак одржавања седнице Скупштине. 

 Уколико има више предлога за именовање, Скупштина ће се о њима изјашњавати у 

поступку јавног гласања прозивком одборника тако што се одборник изјашњава за ког 

кандидата гласа. 

 Решење о именовању директора коначно је. 

 

Члан 14. 

 Решење о именовању директора са образложењем : 

 - доставља се лицу које је именовано као и свим кандидатима који су учетвовали у 

изборном поступку, 

 -објављује се на званичној интернет презентацији општине Оџаци. 
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 -објављује се у "Службеном листу општине Оџаци". 

 

Члан 15. 

 Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев за увид 

у конкурсну документацију, у року не дужем од 15 дана од дана објављивања решења о 

именовању директора у "Службеном листу општине Оџаци". 

 Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је 

дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног 

конкурса, у присуству члана Комисије. 

 О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити 

подносиоца захтева писаним путем. 

Члан 16. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у "Службеном листу општине Оџаци". 

 Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Оџаци, из оправданих разлога, може 

продужити за још осам дана. 

 Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине 

Оџаци може да именује следећег кандидата са листе кандидата за директора. 

  

Члан 17. 

 Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је 

одређен или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Оџаци не буде 

предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат 

који је учествовао у изборном поступку, не испуњава услове за именовање или ако 

Скупштина општине Оџаци не именује предложеног кандидата или другог кандидата са 

листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним овом Одлуком. 

 

Члан 18. 

 Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је председник 

Комисије. 

 

Члан 19. 

Овлашћује се Председник општине Оџаци да у случају потребе донесе  Решење о 

разрешењу и именовању председника или члана Комисије из члана 3. ове Одлуке. 

 

Члан 20. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о спровођењу јавног конкурса 

за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Оџаци ("Службени лист 

општине Оџаци" број 23/2014). 

 

Члан 21. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном  листу 

општине Оџаци". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 011-58/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године 

ОЏАЦИ       заменик председника Скупштине, 

         Александра Ћирић с.р. 
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На основу члана 36.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 

и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци ("Службени лист општине 

Оџаци" бр. 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 24. седници, одржаној дана 

05.08.2022. године доноси 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ  КОНКУРСУ 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БРЕСТКОМ“ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ 

 

1. Подаци о јавном комуналном предузећу : 

Јавно комунално предузеће „Брестком“ Бачки Брестовац, 

матични број :  21025313 

ПИБ 108567523 

Уписано у Агенцији за привредне регистре, број БД 52069/2014 од 19. 06. 2014. године  

Претежна делатност:  

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

 

2. Назив радног места: 

Директор Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац на мандат од 4 године. 

 

3. Послови: 

Директор обавља следеће послове: 

0) представља и заступа Јавно предузећа; 

1) организује и руководи процесом рада; 

2) води пословање Јавног предузећа; 

3) одговара за законитост рада Јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката 

Скупштине општине, председника општине и Општинског већа које се односе на рад 

и функционисање јавног предузећа; 

4) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

предузећа и одговоран је за његово спровођење; 

5) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и 

одговоран је за његово спровођење;  

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине  

(субвенције, гаранције или коришћење других средстава); 

8) извршава одлуке надзорнсог одјбора; 

9) бира извршне директоре; 

10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 

власник јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;  

11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се  

уређују радни односи;  

12) доноси акт о систематизацији; 

13) предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима;  

14) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга  

надзорног одбора; 

15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 

са законом, појединачним колективним уговором и овим статутом;  

16) доноси план набавки за текућу годину;  

17) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон 

о јавним набавкама; 

18) врши друге послове одеђене Законом, Оснивачким актом и овим Статутом Јавног 

комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац.  
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4. Место рада:  

Mесто рада је Бачки Брестовац, Војвођанска 76. 

 

5. Услови за именовање директора:  

1. да је пунолетно и пословно способно лице, 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама, 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2.; 
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Јавног предузећа; 

 5. да познаје област корпоративног управљања; 

 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

 8.  да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, 

и то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

6. Рок за подношење пријава: 

 Рок за подношење пријавa је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 

  

7. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:  

1. извод из матичне књиге рођених,  

2. уверење о држављанству,  

3. доказ  о стручној спреми (диплома или уверење о стучној 

спреми),  

4. доказ о радном искуству (потврда или други акт из којих се 

доказује радно искуство), 

5. Уверење да кандидат није осуђиван на условну или безусловну 

казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности (Потврда Полицијске управе),  

6. Уверење да кандидату није изречена мера безбедности забране 

обављања претежне делатности Јавног предузећа (Потврда Привредног суда), 

Сви докази  прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног 

органа. 

 

8. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и 

начин њихове провере: 

 

 Изборни поступак спроводи Комисија за именовања, усменом и писменом провером 

кандидата.  

 Усменом разговором врши се  провера и оцена кандидата у вези : 

 - познавања система локалне самоуправе, 

 - познавања система, односно функционисања јавног предузећа у складу са Законом о 

јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у складу са законом којим се  

регулишу те делатности и одлукама Скупштине општине Оџаци у вези тих делатности. 
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9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 

 Скупштина општине Оџаци, Комисији за именовања, са назнаком : „Пријава на јавни 

конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Брестком" Бачки Брестовац“, 

са напоменом „не отварати“, 25250  Оџаци, Кнез Михајлова 24. 

 Пријаве на јавни конкурс и достављена  документација, не враћају се подносиоцима, 

већ остају у конкурсној документацији.  

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 

одбациће се закључком Комисије  против кога није допуштена посебна жалба. 

 

10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

је Белић Љубомир, председник Комисије, тел.025/466-052. 

  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          

Број:011-58/2022-II                                     

Дана: 05.08.2022.године          

ОЏАЦИ       заменик председника Скупштине,  

        Александра Ћирић  с.р. 

 

106. На основу члана 15. став 2. тачка 3) Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, 

број 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 69) Статута општине Оџаци („Службени лист Оџаци“, број 

2/2019), Скупштина општине Оџаци је, на 24. седници, одржаној 05.08.2022. године донела: 

 

ОДЛУКУ 

 

 

Члан 1. 

 

 УСВАЈА СЕ План јавног здравља општине Оџаци 2021-2026. 

 

Члан 2. 

 

 Саставни део ове Одлуке је текст Плана јавног здравља општине Оџаци 2021-2026, у 

електронском облику, који ће се објавити на званичној интернет презентацији општине Оџаци, 

www.odzaci.rs . 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

 Број: 011-59/2022-II 

 Дана:05.08.2022. године    заменик председника Скупштине 

 ОЏАЦИ       Александра Ћирић с.р. 
 

 

http://www.odzaci.rs/
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107. На основу члана 34. став 2.  Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 

15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 

129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21– др.закон) и члана 40. став 1. тачка 

69. Статута општине Оџаци ("Сл. лист општине Оџаци" бр. 2/19), Скупштина општине 

Оџаци je, на 24. седници одржаној 05.08.2022. године, донела 

 
РЕШЕЊЕ 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Члан 1.  

Образује се Комисија за спровођење јавних конкурса за избор директора Јавних 

предузећа на територији општине Оџаци  (у даљем тексту: Комисија) и то у следећем 

саставу: 

1.  Белић Љубомир, председник 

2.  Данило Шћепановић, члан 

3   Нинко Адамовић, члан 

4.  Милорад Станишић, члан 

5.  Данијела Лазор, члан.  

 

Члан 2.  

Комисија се именује на мандатни период од три године. 

 

Члан 3. 

Комисија има надлежности утврђење Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник 

РС" бр. 15/16 и 88/19), Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС“, број: 65/2016) и Одлукама о спровођењу јавних конкурса за избор 

директора Јавних предузећа на територији општине Оџаци. 

 

Члан 4.  

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном  листу 

општине Оџаци". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-130/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године 

ОЏАЦИ       заменик председника Скупштине, 

         Александра Ћирић с.р. 

 

108.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/2021-др.закон) и члана 

40. став 1. тачка 12. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/19), 

Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници одржаној 05.08.2022.године, донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  ОЏАЦИ 

 

I 

 

ЗЛАТКОВИЋ БИЉАНА, професор српског језика и књижевности из Оџака 

ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци, почев од 

16.09.2022. године.  
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II 

 

Мандат директора траје четири године. 

 

III 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:02-131/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године          

  О Џ А Ц И           заменик председника Скупштине, 

         Александра Ћирић с.р. 

         
 

109.На основу члана 116. став 9. тачка 2) и став 13. и члана 117. став 3. тачка 7) Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 

др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 2/2019) Скупштина општине Оџаци 

је, на 24. седници одржаној дана 05.08.2022.године, донела: 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“ СРПСКИ МИЛЕТИЋ 

 

I 

Миловановић Сузана и Вељковић Маја разрешавaју се дужности чланове Школског 

одбора Основне школе „Коста Стаменковић” Српски Милетић, из редова локалне 

самоуправе, даном доношења овог Решења. 

 

II 

Мимчиловић Драган и Кнежевић Стево именују се за чланове Школског одбора 

Основне школе „Коста Стаменковић” Српски Милетић, из редова локалне самоуправе, 

наредног дана од дана доношења овог Решења. 

 

III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Коста Стаменковић” Српски Милетић (“Службени лист општине Оџаци”, 

број: 11/22). 

IV 

 Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Oбразложење 

Основна школа „Коста Стаменковић” Српски Милетић упутила је обавештење 

Скупштини општине Оџаци број: 106/2022, од 06.07.2022. године, које смо запримили дана 

07.07.2022. године, у коме је наведено, да је неопходно разрешење чланова Школског одбора 

из редова локалне самоуправе, Миловановић Сузане и Вељковић Маје, јер су наступили 
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услови предвиђени чланом 116.  став 9. тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – 

др.закон, 6/2020 и 129/2021), заступање интереса више структура, јер су оне родитељи деце 

која похђају ову школу. 

Чланом 117. став 3. тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 

6/2020) је прописано да ће Скупштина јединице локалне самоуправе, пре истека времена на 

које је именован, да разрешити члана Школског одбора, када наступи услов из члана 116. 

став 9. Закона.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, предлaже  

Скупштини општине Оџаци да разреши Миловановић Сузану и Вељковић Мају дужности 

члана Школског одбора Основне школе „Коста Стаменковић” Српски Милетић због 

заступања интереса више структура и да на предлог овлашћеног предлагача одборничке 

групе СНС, за чланове Школског одбора именује Мимчиловић Драгана и Кнежевић Стеву из 

редова локалне самоуправе.   

Упутство о правном средству:  

 Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор код Управног 

суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-132/2022-II 

Дана: 05.08.2022.године         заменик председника Скупштине, 

О Џ А Ц И                     Александра Ћирић с.р. 

 

110.На основу члана 117. став 3. тачка 4. и члана 116. став 13. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 

10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“, 2/19) Скупштина општине Оџаци је, на 24. седници одржаној дана 

05.08.2022. године, донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ ОЏАЦИ 

I 

Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“ 

Оџаци, из редова локалне самоуправе, због поднете оставке, даном доношења овог 

Решења, и то:  

           1. Марина Митровић, 

2. Зоран Павловић и   

3. Милица Јефтић. 

II 

Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“ 

Оџаци, из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана доношења овог Решења, и 

то:  

1. Јелена Кртинић, 

2. Весна Илић и   

3. Никола Мишчевић. 
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III 

 Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе „Мирослав Антић“ Оџаци ( „Службени лист општине Оџаци“, број: 

11/2022). 

IV 

Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Образложење 

Чланови Школског одбора Основна школа „Мирослав Антић“ Оџаци, Митровић 

Марина, Павловић Зоран и Јефтић Милица, дана 04.07.2022.године, поднели су оставке 

Скупштини општине Оџаци на место члана Школског одбора из редова локалне самоуправе. 

Одборничка гупа СПС, поднело је предлог да се за нове чланове Школског одбора 

именују Кртинић Јелена, Илић Весна и Мишчевић Никола. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу предлога 

овлашћеног предлагача, предложила је Скупштини општине Оџаци да разреши дужности 

чланова Школског одбора Митровић Марину, Павловић Зорана и Јефтић Милицу и именује 

Кртинић Јелену, Илић Весну и Мишчевић Николу за чланове Школског одбора  Основне 

школе „Мирослав Антић“ Оџаци. 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-133/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године              заменик председника Скупштине, 

О Џ А Ц И                        Александра Ћирић с.р. 

 

 

111.На основу члана 117. став 3. тачка 4. и члана 116. став 13. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 

10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“, 2/19) Скупштина општине Оџаци је, на 24. седници одржаној дана  

05.08.2022. године, донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ 

 

I 

Разрешавају се чланови Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован 

Јовановић Змај“ Оџаци, из редова локалне самоуправе, због поднете оставке, даном 

доношења овог Решења, и то:  

1. Сујер Михајло, 

2. Александар Тодоровић и   

3. Игор Спасић. 
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II 

Именују се за чланове Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован 

Јовановић Змај“ Оџаци, из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана доношења 

овог Решења, и то:  

1. Новица Лопушина, 

2. Лидија Јовановић и   

3. Игор Михаљ. 

III 

 Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора 

Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци ( Службени лист општине 

Оџаци број: 11/2022) . 

IV 

Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

Образложење 

Чланови Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ 

Оџаци, Тодоровић Александар, Спасић Игор и Сујер Михајло, дана 25.07.2022.године, 

поднели су оставке Скупштини општине Оџаци на место члана Школског одбора из редова 

локалне самоуправе. 

Одборничка гупа СПС, поднела је предлог, дана 27.07.2022. године, да се за нове 

чланове Школског одбора именују Новица Лопушина, Јовановић Лидија и Игор Михаљ. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу предлога 

овлашћеног предлагача, предложила је Скупштини општине Оџаци да разреши дужности 

чланова Школског одбора Тодоровић Александра, Спасић Игора и Сујер Михајла и именује 

Лопушина Новицу, Јовановић Лидију и Михаљ Игора за чланове Школског одбора  

Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци. 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-134/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године              заменик председника Скупштине, 

О Џ А Ц И                Александра Ћирић с.р. 

 

112.На основу члана 117. став 3. тачка 4. и члана 116. став 13. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 

10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени 

лист општине Оџаци“, 2/19) Скупштина општине Оџаци је на 24. седници одржаној дана  

05.08.2022. године, донела: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ БОГОЈЕВО 

I 

Ђурђевић Срђан разрешава  се дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Јожеф Атила“ Богојево из редова родитеља, даном доношења овог Решења. 

 

II 

Петровић Данијел именује се за члана Школског одбора Основне школе „Јожеф 

Атила“ Богојево из редава родитеља, наредног дана од дана доношења овог Решења. 
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III 

 Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево ( „Службени лист општине Оџаци“, број: 11/2022) . 

 

IV 

Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 

 

Образложење 

Основна школа „Јожеф Атила“ Богојево поднела је дана 08.07.2022.године Захтев 

Скупштини општине Оџаци за разрешење Ђурђевић Срђана, члана Школског одбора из 

редова родитеља, због поднете оставке.  

Савет родитеља Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево, поднео је предлог да се за 

новог члана изабере Петровић Данијел. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на основу предлога 

овлашћеног предлагача, предложила је Скупштини општине Оџаци да разреши Ђурђевић 

Срђана и именује Петровић Данијела за члана Школског одбора  Основне школе „Јожеф 

Атила“ Богојево. 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-135/2022-II 

Дана: 05.08.2022. године              заменик председника Скупштине, 

О Џ А Ц И              Александра Ћирић с.р. 

 

113.На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци» брoj: 2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници, одржаној дана 05.08.2022. 

године, донела:                                                                                                      

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину, број: НО-7/22  од 28.06.2022.  

године.  

 

II 

 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-48-1/2022-II 

Дана: 05.08.2022.године        заменик председника Скупштине, 

     О Џ А Ц И              Александра Ћирић с.р. 

 



 “Службени лист општине Оџаци” 12/2022   05.08.2022. године        

409 

 

114.На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци» брoj: 2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници, одржаној дана 05.08.2022. 

године, донела: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину, број: НО-9/22  од 

30.06.2022.године .   

II 

 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-48-2/2022-II 

Дана: 05.08.2022.године        заменик председника Скупштине, 

    О Џ А Ц И           Александра Ћирић с.р. 

                                

 
115.На основу члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци» брoj: 2/19), Скупштина општине Оџаци, је на 24. седници, одржаној дана 05.08.2022. 

године, донела: 

                                                                                                      

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Јавне установе Спортски центар „Оџаци“, 

број 380-1/2022 од 25.07.2022. године. 

 

II 

 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:06-48-3/2022-II 

Дана: 05.08.2022.године                заменик председника Скупштине 

    О Џ А Ц И      Александра Ћирић с.р. 

 
             
 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 12/2022  05.08.2022.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; 

АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396: ШТАМПА:ИЗДАВАЧ. 


